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Att förstå vikten av att skapa målbilder

Inom idrotten känner man sedan länge till den positiva effekten av målbilder som ett verktyg för att kunna 
hålla motivationen uppe och fortsätta träna trots motgångar. Det är självvalda målbilder som tar idrottare 
genom skadeperioder och pressade tävlingssituationer.
 

MODUL 1 Avsnitt 3

Tio saker innan jag fyller.....
Att skriva sin egen lista över saker som vi vill uppleva och hinna med innan vi når en 
viss ålder är ganska  vanligt förekommande. 

Hur skulle din lista se ut om du fick välja tio saker som du vill uppleva/åstadkomma 
innan du fyller 50 år? Skriv din lista.
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Utbildningar/Erfarenheter

Hälsa (kropp och knopp)

Jobb

Relationer (vänner och familj)

Fritid

Annat (Valfritt. Kanske en 
beskrivning av hur din om-
värld ser ut?)

2. Tänk nu kring hur du skapar en balans i livet och fyll på med mål under de olika rubrikerna i ditt 
”Livspussel” ovan. Kanske finns det någon rubrik som du har flera drömmar under, och någon annan rubrik 
där det är helt tomt. Fyll nu på och försök att vara så konkret som möjligt, som till exempel under ”Hälsa” 
beskriver du hur du tar hand om din hälsa: Tränar du och i så fall hur? Hur gör du när du behöver gå ner i 
varv?  Hur har du roligt? Hur fyller du på med energi? 

Mitt livspussel

I samband med att vi pratar om drömmar och målbilder är det viktigt att tänka på balansen i livet. Ofta 
tänker vi i första hand på var vi ska göra på semestern eller vad vi ska jobba med när vi ska diskutera våra 
målbilder för framtiden. Men det är viktigt att ha tydliga målbilder även för andra delar i livet. Vi behöver må 
bra i vår vardag och ha några nära relationer, en god hälsa, ett jobb och en fritid som vi trivs med. Allt detta 
är viktiga delar av livet. Nedan ser du sex olika pusselbitar. Dessa sex bitar representerar viktiga delar av ditt 
liv. Detta verktyg kallar vi för livspusslet. Genom att studera vårt livspussel kan vi upptäcka att vissa drömmar 
hör ihop. Om du vill satsa på en hög prestation i skolan eller i ett fritidsintresse behöver du även ha tydliga 
målbilder för din hälsa. Du behöver leva hälsosamt och sova gott. Pusselbitarna hör alltså ihop, som pusselbi-
tar i ditt liv. 

1. Börja med att sortera in dina drömmar från förra övningen under de olika rubrikerna.



FÖRMÅGAN ATT TA BESLUT 
Att göra val och ta beslut

Vi utsätts dagligen för en rad situationer när vi behöver ta ett beslut, allt ifrån vad vi ska ha för kläder på oss 
på morgonen till om vi ska följa med kompisarna på bio eller plugga efter skolan. Ofta är det så att vi vill flera 
saker samtidigt och dessa olika viljor måste vi förhålla oss till. Ju bättre vi blir på att prioritera och välja, desto 
lättare blir det för oss att känna oss nöjda.

 
1. Nedan ser du ett antal situationer. Klicka i den siffra du tycker stämmer in på dig, utifrån hur svåra du 
upplever att dessa beslut är: 

        
1. Att välja musik att lyssna på 

Lätt         Svårt  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

2. Att tacka nej till droger

Lätt         Svårt

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Att ha en egen åsikt när “alla andra” tycker något annat

Lätt         Svårt

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
‘

4. Att inte dricka alkohol innan du fyllt 18 år.

Lätt         Svårt

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Att inte titta på telefonen under hela skoldagen

Lätt         Svårt

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MODUL 2 Avsnitt 2
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6. Att ta emot uppskattning

Lätt         Svårt

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Att råda en kompis att prioritera skolarbetet före fester

Lätt         Svårt

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
8. Att be om hjälp

Lätt         Svårt

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

9. Att välja profilbild på sociala medier 

Lätt         Svårt

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Skriv ner vilka av dessa belsut som inte bara påverkar dig utan även din omgivning: 
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